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รายละเอียดการประกวด 
กิจกรรมแขง่ขันทักษะภายในดา้นการงานอาชีพ “Career Contest 2019” 

 

1. การจักสานไม้ไผ่  

ผู้เข้าแข่งขัน    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  ทีมละ 3 คน 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ทีมละ 3 คน 

รายละเอียด 

1. ให้สานไม้ไผ่เป็นของใช้ ภายในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

2. วัสดุท่ีใช้ตกแต่งต้องน ามาประดิษฐ์ในเวลาการแข่งขัน 

3. ขนาดของผลงานเหมาะสมกับประโยชน์ในสอย 

สนับสนนุจากโครงการ 

 โรงเรียนจัดเตรียมตอกไม้ไผ่ส าหรับการจักสานและอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น กรรไกร กาวลาเท็กซ์ กาว
ร้อน ปืนกาว ไว้ให้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมวัสดุอื่นๆ ส าหรับการประดิษฐ์ของใช้ตามมาเอง เช่น ริบบ้ิน 
ลวด โครงกระเป๋า กรอบรูป ขาต้ังโคมไฟ ฯลฯ ท้ังนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนบางส่วน  ส าหรับวัสดุ
และอุปกรณ์อื่นๆ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. รูปร่าง-รูปทรง/ขนาดสัดส่วน    15 คะแนน 

2. ทักษะกระบวนการท างาน การปฏิบัติตามข้ันตอน  15 คะแนน 

3. การใช้วัสดุอย่างประหยัด คุ้มค่า    10 คะแนน 

4. ความประณีตสวยงาม     30 คะแนน 

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10 คะแนน 

6. ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริง   10 คะแนน 

7. ความสะอาดของสถานท่ีปฏิบัติงาน   10 คะแนน 
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2. การประดิษฐ์มาลัยช าร่วย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทีมละ 3 คน 

รายละเอียด 

1. มาลัยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว จ านวน 1 พวง 

2. ฐาน/ภาชนะส าหรับวางมาลัย ขนาด สัดส่วนเหมาะสม ประดิษฐ์ในเวลาการแข่งขัน 

3. ร้อยมาลัยและฐานรองมาลัย ด้วยดอกไม้สด ใบไม้สด  

4. อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง   

สนับสนนุจากโครงการ 

 ผู้เข้าแข่งขันแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจะใช้ ภายในวันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจะเป็นผู้
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องจัดเตรียมวัสดุ
ในการแข่งขันมาเอง 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. รูปร่าง-รูปทรง/ขนาดสัดส่วน  15 คะแนน 

2. ความประณีตสวยงาม   40 คะแนน 

3. การเลือกใช้สี    10 คะแนน 

4. ความคิดสร้างสรรค์   15 คะแนน 

5. ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริง  10 คะแนน 

7. การใช้วัสดุอย่างประหยัด คุ้มค่า  5 คะแนน 

8. ความสะอาดของสถานท่ีปฏิบัติงาน 5 คะแนน  

 

     

  

3-4 นิ้ว 



3 
 

3. การประดิษฐ์บายศรีปากชาม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ทีมละ 3 คน 

รายละเอียด 

1. ประดิษฐ์บายศรีปากชาม จ านวน 1 คู่ (2 พาน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง 

2. ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สด หลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุท่ีมิใช่ของสด ยกเว้น ขั้วดอกไม้พลาสติก 

3. อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง   

สนับสนนุจากโครงการ 

 ผู้เข้าแข่งขันแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจะใช้ ภายในวันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจะเป็นผู้
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องจัดเตรียมวัสดุ
ในการแข่งขันมาเอง 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. รูปร่าง-รูปทรง/ขนาดสัดส่วน  15 คะแนน 

2. ความประณีตสวยงาม   40 คะแนน 

3. การเลือกใช้สี    10 คะแนน 

4. ความคิดสร้างสรรค์   15 คะแนน 

5. ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริง  10 คะแนน 

7. การใช้วัสดุอย่างประหยัด คุ้มค่า  5 คะแนน 

8. ความสะอาดของสถานท่ีปฏิบัติงาน 5 คะแนน  
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4. การท าลวดลายทรายสีในภาชนะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ทีมละ 3 คน 

รายละเอียด 

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบลวดลายทรายสีในภาชนะ ภายในระยะเวลาการแข่งขัน โดยคณะกรรมการ
จัดเตรียมกระดาษเขียนแบบไว้ให้ทุกทีม 

2. . ผู้เข้าแข่งขันจะต้องท าลวดลายทรายสีในภาชนะตามท่ีออกแบบ ภายในระยะเวลาการแข่งขัน 3 ชม. 

3. ลักษณะของภาชนะ เป็นแก้วทรงแชมเปญ ขนาด 3-4 นิ้ว โดยคณะกรรมการจัดเตรียมภาชนะไวใ้ห้ทุกทีม 

4. ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเสนอผลงานโดยอธิบายถึงแนวความคิดในการออกแบบ เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อ
คณะกรรมการ 

สนับสนนุจากโครงการ 

 ผู้เข้าแข่งขันแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจะใช้ ภายในวันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจะเป็นผู้
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องจัดเตรียมวัสดุ
ในการแข่งขันมาเอง 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. การออกแบบลวดลาย    10 คะแนน 

2. ข้ันตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  10 คะแนน 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   15 คะแนน 

4. ความสวยงามของช้ันทราย   30 คะแนน 

5. ความประณีต     10 คะแนน 

6. ความสมดุล / ขนาดสัดส่วน   10 คะแนน 

7. การน าเสนอผลงาน    10 คะแนน 

8. ความสะอาดของสถานท่ีปฏิบัติงาน  5 คะแนน 
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5. การแปรรูปอาหาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ทีมละ 3 คน 

รายละเอียด 

1. การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีนักเรียนสนใจ  

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

3. น าเสนอผลผลิตการแปรรูป จ านวน 1 ชนิด ต่อคณะกรรมการด้วยปากเปล่า และมีป้ายประกอบ 

4. การน าเสนอผลงาน แนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปผลผลิตของนักเรียน การวิเคราะห์วัตถุดิบ  
กระบวนการท างานของนักเรียน แนวทางในการพฒันาผลผลิต วิธีการแปรรูปพร้อมภาพประกอบ 

การสนับสนุนจากโครงการ  
       ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนบางส่วน  ส าหรับวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. กระบวนการของการแปรรูป     15 คะแนน 

2. การวิเคราะห์วัตถุดิบ      10 คะแนน 

3. ขั้นตอนกระบวนการท างาน     10 คะแนน 

4. รสชาติเหมาะสมกับประเภทของอาหาร    15 คะแนน 

5. ภาพรวมของลักษณะภายนอก เช่น สี กล่ิน ลักษณะของอาหาร 15 คะแนน 

6. ภาพรวมของคุณภาพอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการ  15 คะแนน 

7. ความเหมาะสมของการเลือกใช้และออกแบบบรรจุภัณฑ์  10 คะแนน 

8. การน าเสนอผลงาน      10 คะแนน 
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6. การออกแบบและจัดตกแต่งจานอาหาร  

ผู้เข้าแข่งขัน    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  ทีมละ 3 คน 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ทีมละ 3 คน 

รายละเอียด 

        ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมชุดอาหารว่างและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย  
          1. อาหารว่าง 1-2 ชนิด  
        2. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 ชนิด 
           3. รายละเอียดของส่วนประกอบของอาหารว่างและเครื่องด่ืม รวมถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  
กติกาการแข่งขัน  
         1. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องส่งรายการอาหารว่างและเครื่องด่ืม ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 
          2. ในการแข่งขันให้น าอาหารท่ีปรุงแล้วมาเตรียมจัดเสิร์ฟหรือตกแต่ง โดยทางผู้เข้าแข่งขันจะต้องน า
     อุปกรณ์จัดเสิร์ฟและของตกแต่งมาเอง  
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเสนอผลงานโดยอธิบายถึงแนวความคิดในการจัดตกแต่ง และประโยชน์ทาง
    สุขภาพของอาหารว่างและเครื่องด่ืม เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อคณะกรรมการ  
  4. ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องลงทะเบียน ณ สถานท่ีแข่งขัน ในช่วงเวลา 8.00-8.20 น.  
        5. จ านวนอาหารว่างท่ีต้องจัดเตรียมส าหรับการน าเสนอและจัดแสดง 1 ชุด  
การสนับสนุนจากโครงการ  

       ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนบางส่วน  ส าหรับวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ 
เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. วัตถุดิบท่ีน ามาใช้ / การเตรียมการ    10 คะแนน 

(จัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์มาอย่างเรียบร้อย  ครบถ้วน  ตามแบบ) 
 2. สุขอนามัยและความปลอดภัย     10 คะแนน 
  (บริเวณจัดท าอาหารสะอาด การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เวลาท่ีใช้ถูกต้องตามก าหนด) 
 3. การออกแบบจัดตกแต่งและนวัตกรรม    50 คะแนน 
  (ส่วนประกอบตกแต่งอาหารรอบจาน ควรมีความกลมกลืนเป็นท่ียอมรับ เรียบง่ายและเป็น 
  องค์ประกอบท่ีแปลกใหม่  สร้างสรรค์) 
 4. กล่ินและสีอาหารมีความสอดคล้อง เข้ากัน ตามคุณค่ามาตรฐานของอาหารนั้นๆ 
         15 คะแนน 
 5. การน าเสนออาหาร       15 คะแนน 
  (ความสามารถในการน าเสนอ และความน่าสนใจ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
   


